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05/02/2021 1. Pessoal e Encargos - DARF IR FPGTO

05/02/2021 1. Pessoal e Encargos - DARF PIS S FOLHA

05/02/2021 1. Pessoal e Encargos - FGTS Fevereiro

05/02/2021 1. Pessoal e Encargos - GPS

05/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Pensão Judicial

05/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Folha ligia

05/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Folha mariane

05/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Folha rescisaõ

05/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Folha geral

10/02/2021 2.1 Ultilidade Publica - internet

10/02/2021 2.1 Ultilidade Publica - telefone

10/02/2021 2.2 Locação de Imovel - iptu janeiro

10/02/2021 2.2 Locação de Imovel - iptu fevereiro

10/02/2021 2.2 Utilidade publica - agua

10/02/2021 2.4 Serviços de terceiros - Oficina Ed. Fis.

10/02/2021 2.5 Locaçoes Diversas - impressora e pc

11/02/2021 2.3 Material de Consumo - escritorio

17/02/2021 2.9 Manutenção peq reparos - eletrica

17/02/2021 2.6 Combutivel - gasolina

17/02/2021 2.4 Serviços de terceiros - medicina do trabalho

17/02/2021 3. Despesa Indiretas - contabilidade

17/02/2021 3. Despesa Indiretas - ass. juridica

17/02/2021 2. Locação de imovel - IR s aluguel 

17/02/2021 2. Locação de imovel - aluguel fevereiro

17/02/2021 2.4 Serviços de terceiros - nutricionista

17/02/2021 2.4 Serviços de terceiros - of. Motivacional

18/02/2021 2.3 Material de Consumo - Alimentos

19/02/2021 2.4 Serviços de terceiros - of. Motivacional

19/02/2021 2.4 Serviços de terceiros - hospedagem site

19/02/2021 2.4 Serviços de terceiros - manutenção site

n° fiscal compra de generos alimenticios empresa rede krill de supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

n° fiscal pagamento oficina motivacional empresa romario santos silva referente a fevereiro

n° fiscal pagamento hospedagem site empresa alberto bento dias cnpj.31.609.187/0001-59

n° fiscal pagamento manutenção site empresa joão vitor souza lima cnpj. 38.731.713/0001-06

n° fiscal pagamento oficina motivacional empresa romario santos silva referente  a janeiro

n° fiscal pagamento de oficina educação fisica empresa thiago jose patricio cpf.332.378.988-13

n°  fiscal pagamento de locação pc e impressora empresa beachproject ass. Proj. e serviços cnpj. 29.012.072/0001-30

n° fiscal pagamento compra material de escritorio empresa kalunga s.a. cnpj. 43.283.811/0001-50

n° fiscal pagamento de compra material eletrico empresa julio cesar de souza campos epp cnpj. 

n° fiscal pagamento de gasolina uso geral empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23

n° fiscal pagamento medicina do trabalho empresa tal soluçoes ocupacionais ltda cnpj. 31.999.301/0001-02

n° fiscal pagamento serviços contabeis empresa charles amorim esteves me cnpj. 17.334.953/0001-99

n° fiscal pagamento serviços contabeis empresa Ramon monteiro diniz cpf. 412.001.778-86

n° fiscal imposto de renda retido na fonte do aluguel 

n° fical pagamento de aluguel imovel empresa christian wagner rodrigues cpf. 185.834.938-98

n° fiscal pagamento de nutriconista empresa elaine cristina dos santos raimundo 

n° fiscal pagamento de folha colaboradores 

n° fiscal pagamento de internet empresa linkfort telcom ltda me cnpj. 11.709.943/0001-04

n° fiscal pagamento de telefone empresa linkfort telcom ltda me cnpj. 11.709.943/0001-04

n° fiscal pagamento de iptu referente a janeiro prefeitura municipla de bertioga 

n° fiscal pagamento de iptu referente a fevereiro prefeitura municipla de bertioga 

n° fiscal pagamento de documento de arrecadaçãode receita federais DARF PIS S FOLHA

Fevereiro

Planilha de Controle de Despesas

Historico de compra numero de nota, empresa, cnpj, cpf e descriçoes 

n° fiscal pagamento de documento de arrecadaçãode receita federais DARF IR FOGTO

n° fiscal pagamento de conta de agua empresa sabesp cia san basic fevereiro

n° fiscal pagamento FGTS Fevereiro

n° fiscal pagamento guia previdencia social  - GPS

n° fiscal pagamento de pensão judicial jessica renzo flor cpf.432.978.698/28

n° fiscal pagamento colaboradora maria ligia santos araujo 

n° fiscal pagamento colaboradora mariane souza santos teixeira 

n° fiscal pagamento colaboradora mariane souza santos teixeira rescisão contratual 



19/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Folha adiantamento

19/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Folha adiantamento

19/02/2021 2.7 Bens e Materiais Permanentes - cozinha

23/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Multa colaboradores

23/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Multa colaboradores

23/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Multa colaboradores

23/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Multa colaboradores

23/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Multa colaboradores

23/02/2021 1. Pessoal e Encargos - Beneficios vt e vr

23/02/2021 2.3 Material de Consumo - Higiene e Limpeza

23/02/2021 2.9 Manutenção peq reparos - eletrica

24/02/2021 2.5 Locaçoes Diversas - impressora e pc

24/02/2021 2.4 Serviços de terceiros - monitoramento

24/02/2021 2.6 Combutivel - gasolina

25/02/2021 2.7 Bens e Materiais Permanentes - mesa e cadeira

25/02/2021 2.3 Material de Consumo - Pães

25/02/2021 2.3 Material de Consumo - Mistura

25/02/2021 2.3 Material de Consumo - Mistura

26/02/2021 2.8 Vestuarios - Camisetas

26/02/2021 2.1 Ultilidade Publica - luz

26/02/2021 2.3 Material de Consumo - Alimentos

26/02/2021 2.3 Material de Consumo - gas

26/02/2021 2.4 Serviços de terceiros - of. Corte cabelo

26/02/2021 2.3 Material de Consumo - escritorio

26/02/2021 2.9 Manutenção peq reparos - serv gerais

26/02/2021 2.3 Material de Consumo - Higiene e Limpeza

n° fiscal compra material escritorio empresa beachproject ass. Projet. E serviços cnpj. 29.012.072/0001-03

n° fiscal pagamento de multa desconto funcionarios empresa movida locação de veiculos s.a. cnpj.07.976.147/0001-60

n° fiscal pagamento de beneficios colaboradora marcia lisboa souza silva 

n° fiscal pagamento de compra de material de higiene e limpeza empresa bertioga comercial atac. E var. ltda cnpj.11.510.978/0001-10

n° fiscal 2680 pagamento de compra de material eletrico e internet empresa julio cesar de souza campos epp cnpj. 01.792.469/0001-73

n° fiscal pagamento locação pc e impressora empresa beachproject e serviços cnpj. 29.012.072/0001-30

n° fiscal pagamento monitoramento cameras empresa teleinfor sistemas de segurança eireli cnpj. 18.103.219/0001-04

n° fiscal pagamento de gasolina uso geral empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23

n° fiscal compra de camisetas vestuarios empresa magalu pagar.me pagamentos cnpj. 17.948.578/0001-77

n° fiscal pagamento luz empresa elektro eletrica srv s/a cnpj. 

n° fiscal 113.180 pagamento generos alimenticios empresa rede krill supermercados ltda cnpj. 21.010.503/0014-32

n° fiscal pagamento de gas de cozinha empresa comercio de gas albatroz de bertioga ltda cnpj. 01.712.688/0001-03

n° fiscal 607 pagamento de compra de mesas e cadeiras empresa vac simoes me cnpj. 04.579.848/0001-78

n° fiscal 001 pagamento consumo de paes empresa mercado litorl ltda me cnpj. 15.320.703/0001-74

n° fiscal 4713132 compra de mistura empresa jbs s.a. cnpj. 02.916.265/0001-60

n° fiscal 4713133 compra de mistura empresa jbs s.a. cnpj. 02.916.265/0001-60

n° fiscal pagamento de multa desconto funcionarios empresa movida locação de veiculos s.a. cnpj.07.976.147/0001-60

n° fiscal pagamento adiantamento salarial colaboradores 

n° fiscal pagamento adiantamento salarial colaboradores maria ligia santos araujo

n° fiscal pagamento de compra utencilios cozinha empresa rubens o. nascimento fogoes me cnpj. 10.984.428/0001-70

n° fiscal pagamento de multa desconto funcionarios empresa movida locação de veiculos s.a. cnpj.07.976.147/0001-60

n° fiscal pagamento de multa desconto funcionarios empresa movida locação de veiculos s.a. cnpj.07.976.147/0001-60

n° fiscal pagamento de multa desconto funcionarios empresa movida locação de veiculos s.a. cnpj.07.976.147/0001-60

n° fiscal compra de material higiene empresa estoril industria comercio prod. Touc ltda 

n° fiscal pagamento de oficina corte de cabelo empresa jeovane aparecido dos santos cpf. 432.637.658-92

n° fiscal pagamento manutenção e reparo empresa j.v. freire calado cia ltda me 
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443,19R$            

447,08R$            

3.719,70R$         

16.389,73R$       

471,18R$            

1.149,40R$         

767,36R$            

424,10R$            

35.464,03R$       

245,04R$            

110,20R$            

486,45R$            

486,45R$            

843,41R$            

800,00R$            

900,00R$            

477,44R$            

506,97R$            

1.637,06R$         

488,14R$            

2.450,00R$         

3.000,00R$         

2.155,64R$         

8.844,36R$         

1.300,00R$         

400,00R$            

2.844,04R$         

400,00R$            

400,00R$            

486,00R$            

Fevereiro

Planilha de Controle de Despesas



16.910,50R$       

552,87R$            

734,00R$            

124,96R$            

124,96R$            

124,96R$            

124,96R$            

187,42R$            

204,00R$            

1.244,87R$         

252,68R$            

800,00R$            

389,60R$            

1.368,10R$         

1.450,00R$         

527,45R$            

2.113,79R$         

1.660,22R$         

683,05R$            

1.419,99R$         

2.890,02R$         

509,40R$            

800,00R$            

545,00R$            

735,74R$            

1.046,65R$         

126.062,16R$     


